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face à deliberação do conselho científico da área departamental de
Ciências Económicas e Empresariais, na sessão de 20 de Setembro
de 2006 e nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 25.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária, anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de
Julho, é nomeada definitivamente na mesma categoria com efeitos
a 21 de Setembro de 2006.
Provimento definitivo da professora auxiliar
Cesaltina Maria Pacheco Pires
Relatório
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.o 2 do artigo 25.o
do Estatuto da Carreira Docente Universitária, tendo em conta o
pedido apresentado pela candidata, o conselho científico da área
departamental de Ciências Económicas e Empresariais regista o
seguinte:
1 — Reunido o colégio dos professores catedráticos, dos professores
associados e dos professores auxiliares de provimento definitivo da
área departamental de Ciências Económicas e Empresariais em efectividade de funções, foi submetido à sua apreciação o requerimento
de provimento definitivo apresentado pela Doutora Cesaltina Maria
Pacheco Pires.
2 — O relatório de actividades apresentado pela requerente, no
respeito do que está estabelecido no Estatuto da Carreira Docente
Universitária, recebeu o parecer favorável dos professores catedráticos
Carlos Alberto Falcão Marques, da Universidade de Évora, e Mário
Rui Miranda Gomes Páscoa, da Universidade Nova de Lisboa.
3 — O provimento definitivo solicitado pela requerente foi posto
à votação do colégio, tendo sido aprovado por unanimidade dos
presentes.
4 — Todos os elementos referidos neste relatório constam da acta
da reunião do referido colégio, que teve lugar no dia 20 de Setembro
de 2006.
21 de Setembro de 2006. — O Presidente do Conselho Científico
da Área Departamental de Ciências Económicas e Empresariais, Carlos Alberto Falcão Marques.
28 de Novembro de 2006. — O Director dos Serviços Administrativos, José Fernando Pereira Biléu Ventura.

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Faculdade de Ciências

Faculdade de Medicina Dentária
Despacho (extracto) n.o 25 855/2006
Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 31 de
Agosto de 2006, proferido por delegação, foi autorizado o contrato
ao docente João Pedro Forte Costa Brazão de La-Grange, como monitor, com início em 1 de Setembro de 2006, válido por um ano, renovável
por três vezes, nos termos das Leis n.os 108/88, de 24 de Setembro,
e 19/80, de 16 de Julho (ECDU), e do Decreto-Lei n.o 35/85, de
1 de Fevereiro. (Não carece de visto prévio do Tribunal de Contas.)
24 de Novembro de 2006. — O Secretário, Dário Teixeira Vilela.

UNIVERSIDADE DA MADEIRA
Aviso n.o 13 560/2006
o

Pelo despacho n. 107/R/2006, de 22 de Setembro, do reitor da
Universidade da Madeira, Prof. Doutor Pedro Telhado Pereira, nos
termos da alínea f) do artigo 17.o dos Estatutos da Universidade da
Madeira, homologados pelo Despacho Normativo n.o 83/98, de 30
de Novembro, publicado no Diário da República, 1.a série- B, n.o 301,
de 30 de Dezembro de 1998, foi nomeada definitivamente Isabel Adelina Fernandes Rebolo Mendes na categoria de auxiliar administrativa
da carreira de auxiliar administrativo do quadro de pessoal não
docente da Universidade da Madeira, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.o 7/93/M, de 25 de Junho, e de acordo com o preceituado no n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 407/91, de 17 de Outubro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de
Julho, com efeitos a partir de 6 de Maio de 2006, atendendo ao
disposto na alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Decreto-Lei n.o
442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de
31 de Janeiro.
22 de Novembro de 2006. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.
Aviso n.o 13 561/2006
Por despacho do reitor da Universidade da Madeira, Prof. Doutor
Pedro Telhado Pereira, de 13 de Outubro de 2006, foi autorizada
a prorrogação do contrato administrativo de provimento do mestre
Bernardo Guido Vasconcelos, assistente do Departamento de Estudos
Anglísticos e Germanísticos, celebrado em 4 de Fevereiro de 1999,
com efeitos a partir de 12 de Dezembro de 1998, nos termos do
n.o 3 do artigo 26.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária.
22 de Novembro de 2006. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.

Aviso n.o 13 558/2006
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 38.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, informam-se os interessados de que se
encontram afixados no placard do edifício C4 da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa o projecto de lista de classificação final
e a acta que define os critérios de avaliação do concurso externo
de ingresso para admissão de nove estagiários para a carreira técnica
superior, aberto pelo aviso n.o 11 646/2005 (2.a série), publicado no
Diário de República, 2.a série, n.o 243, de 21 de Dezembro de 2005.
Mais se informa que o processo do concurso se encontra disponível
para consulta na Divisão de Gestão de Pessoal e Recursos Humanos
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no edifício C5,
piso 1, das 10 às 12 e das 14 às 16 horas.

Aviso n.o 13 562/2006
Por despacho do reitor desta Universidade, Prof. Doutor Pedro
Telhado Pereira, de 24 de Julho de 2006, foi autorizado o contrato
administrativo de provimento da licenciada Ana Clara Nogueira da
Silva Vieira Coelho como assistente convidada no Departamento de
Ciências da Saúde, em regime de tempo parcial (50 %), válido no
período de 1 de Outubro de 2006 a 31 de Julho de 2007.
22 de Novembro de 2006. — O Administrador, Ricardo Gonçalves.

UNIVERSIDADE DO MINHO

16 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente do Conselho Directivo, José Gonçalves Barroso.

Reitoria

Aviso n.o 13 559/2006

Aviso n.o 13 563/2006

os

o

Nos termos do disposto nos n. 1 e 4 do artigo 38. do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, informam-se os interessados de que se
encontram afixados no placard do edifício C4 da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa o projecto de lista de classificação final
e a acta que define os critérios de avaliação do concurso externo
de ingresso para admissão de três assistentes administrativos, aberto
pelo aviso n.o 11 858/2005 (2.a série), publicado no Diário da República
2.a série, n.o 245, de 23 de Dezembro de 2005. Mais se informa que
o processo do concurso se encontra disponível para consulta na Divisão
de Gestão de Pessoal e Recursos Humanos da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, no edifício C5, piso 1, das 10 às 12 e
das 14 às 16 horas.
27 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Nuno Guimarães.

Por despacho do vice-reitor da Universidade do Minho de 27 de
Novembro de 2006, foram designados para fazerem parte do júri do
concurso para provimento de dois lugares de professor associado no
grupo disciplinar de Gestão da Escola de Economia e Gestão, cuja
abertura consta do edital n.o 173/2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 64, de 30 de Março de 2006, os seguintes professores:
Presidente — Reitor da Universidade do Minho.
Vogais:
Doutor João Carlos Namorado Clímaco, professor catedrático do
grupo disciplinar de Gestão da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Doutor Henrique Manuel Morais Diz, professor catedrático do
grupo disciplinar de Gestão do Departamento de Economia, Gestão
e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro.

